सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप र हनुमाननगर कंकालनी नगरपाजलकामा फैजलएको
मौसमी रुघाखोकी (Seasonal

Influenza) को हालको अवस्था र व्यवस्थापन

तपजसल अनुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
• कञ्चनरुप नगरपालिकाका लिलिन्न िडाहरुमा स्वास्थ्य लिलिर सञ्चािन गरी निरन्तर
रुपमा रुघाखोकी, ज्वरोबाट प्रिालित लबरामीहरुको उचार व्यिस्थापन कार्य िईरहे को ।

• लमलत २०७५ िाद्र २४ गते दे खख २०७५ िाद्र ३० गते सम्म BPKIHS, NPHL,
WHO, कञ्चनरुप नगरपालिका, EDCD द्वारा लिलिन्न िडाहरुमा संचािन गररएका स्वास्थ्य
लिलिरहरुमा जम्मा २१५९ जना मौसमी रुघाखोकीका िक्षण िएका लबरामीहरुको उपचार
गररएको । िाद्र ५ दे खी हािसम्म ३५०० जना लबरामीहरुको उपचार गररएको ।
• आज

लमलत २०७५

िाद्र

३१

मा

पुनः इलपलडलमर्ोिोजी तथा रोग लनर्न्त्रण

महािाखाबाट इलपलडलमर्ोिोजी िाखा प्रमुख डा. प्रकाि िाह को नेतृत्वमा प्रिालित स्थान
तर्य टोिी पररचािन गररएको । र्स महािाखाबाट िाद्र २२ गते दे खख िाद्र २८ गते सम्म
लचलकत्सक सलहतको टोिी पररचािन गररएको ।
• इलपलडलमर्ोिोजी तथा रोग लनर्न्त्रण महािाखाबाट प्रभावित
स्िास््यकर्मिहरुका

लागि थप (100

pcs) N-95 mask पठाईएको ।

क्षेत्रमा
साथै

संकास्पद इन्फ्लुएन्फ्जाबाट प्रिालित लबरामीहरुको प्रर्ोगिािा पररक्षण गनय रालरिर्
जनस्वास्थ्य प्रर्ोगिािाबाट कंचनपुर प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्रमा थप सामग्रीहरु
पठाइएको ।
• रालरिर् स्वास्थ्य लिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र (NHEICC) बाट प्रिालित क्षेत्रमा
१०,००० थान सूचना सामग्रीहरु (IEC materials) पठाइएको।

• WHO बाट प्रिालित क्षेत्रमा उपचार व्यिस्थापनमा सहलजकरण गनय WHO Emergency
District Support (WEDS) Officer हरु पररचािन गररएको । प्रदे ि न. २ बाट डा.
सोलनर्ा िगत र प्रदे ि न. १ बाट डा. इराना जोिी सलहतको टोिी पररचालित।
• लजल्ला जनस्वास्थ्य कार्ाय िर्, सप्तरी र अन्तगयतका स्वास्थ्य संस्थाहरु बाट २५ जना
स्वास्थ्यकमीहरु पररचािन गरी प्रिालित क्षेत्रमाउपचार व्यिस्थापन कार्य गररएको ।
• मौसमी रुघाखोकीबाट बच्ने उपार्हरु बारे मा सूचना सन्दे िहरु FM Radio र स्थानीर्
संचारमाध्यमहरुबाट लनर्लमत रुपमा प्रिाह िईरहे को ।

• रुघाखोकीका लक्षण भएका बिरामीहरुको २४ वटा Throat swab को नमन
ु ा संकलन
गरी राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला, टे कुमा पररक्षण गररएकोमा १२ वटामा Influenza
A/H3 र १ वटामा Influenza A/H1N1 भेटटएको ।

• हाि सम्म जम्मा ४ िनाको मृत्यु िएको सम्बन्धमा मृत्युको सम्भालित कारण पत्ता
िगाउनका िालग BPKIHS बाट खलटएको लिज्ञ टोिीद्वारा Verbal Autopsy गदाय " viral
infection with secondary bacterial infection" िई मृत्यु िएको आिं का
गररएको l तत्पश्चात हािसम्म थप मृत्यु िभएको ।
• र्स महािाखा, लजल्ला जनस्वास्थ्य कार्ाय िर्, सप्तरी, कञ्चनपुर प्रा.स्वा.के. ,
कञ्चनरुप नगरपालिका र प्रिालित क्षेत्रमा खलटएका WHO िगार्त अन्य टोिीहरु संग
लनरन्तर सम्पकयमा रलहरहे को ।

